
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z plastyki w Szkole Podstawowej w Chabówce. 

I. Wymagania edukacyjne                                                
 

KLASA 4 
Ocena roczna z plastyki 

OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń 

celująca Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
- wykazuje dojrzałość plastyczną w swoich pracach 
- bierze czynny udział w życiu szkoły 
- posiada bogatą wiedzę z zakresu historii sztuki Starożytnej Grecji wykraczającą 
poza poziom klasy IV 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- potrafi omówić i podać przykłady z zakresy sztuki Starożytnej Grecji 
- omawia w sposób właściwy przykłady malarstwa, rzeźby, grafiki  
- rozróżnia i odczytuje sposoby kompozycji 
- umie wymienić barwy podstawowe, zimne i ciepłe 
- wie jak powstają barwy pochodne 
- zna i potrafi omówić rodzaje faktur malarskich i rzeźby 
UMIEJETNOŚCI 
- swobodnie posługuje się poznanymi barwami 
- w swoich pracach stosuje indywidualne i ciekawe rozwiązania 
- prace wykonuje zgodnie z podanym tematem, zróżnicowanymi technikami 
- tworzy własną paletę barw, wykorzystuje wiadomości o kompozycji w 
interpretacji utworu muzycznego 
- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem 
- zeszyt prowadzi wzorowo 
- prace plastyczne wykonuje zgodnie z podanym tematem 
- wzorowo organizuje swój warsztat pracy 
- aktywnie uczestniczy w pracy grupy podaje ciekawe rozwiązania 

dobra WIADOMOŚCI 
- zna i potrafi omówić ważniejsze terminy z zakresu faktury malarskiej i rzeźby 
- potrafi scharakteryzować malarstwo i architekturę starożytnej Grecji 
- zna podstawowe pojęcia plastyczne – podaje przykłady 
UMIEJĘTNOŚCI 
- umie połączyć barwy podstawowe w celu uzyskania pochodnych 
- umie wypełnić płaszczyznę różnymi rodzajami kompozycji 
- prace plastyczne wykonuje estetycznie i zgodnie z tematem 
- w swoich pracach wykorzystuje poznane wiadomości 
- tworzy formy przestrzenne o charakterze użytkowym 
- uczestniczy w pracy grupy podaje prawidłowe rozwiązania 
- prowadzi zeszyt systematycznie i starannie 

dostateczna WIADOMOŚCI 
-umie zidentyfikować poznane rodzaje barw na przykładach 
- określa rodzaje linii, wykorzystuje ich możliwości wyrazu 
- zna podstawowe pojęcia plastyczne 
- określa ważniejsze rodzaje kompozycji 
- wylicza elementy koła barw 
UMIEJĘTNOŚCI 
- wykorzystuje podstawowe wiadomości o barwach w ćwiczeniach plastycznych 
- komponuje prace plastyczne według podanych zasad 
- prowadzi zeszyt 



dopuszczająca WIADOMOŚCI 
- umie sklasyfikować jakie barwy należą do grupy barw zimnych i ciepłych 
- umie wymienić barwy podstawowe i pochodne 
- wymienia rodzaje kontrastów linii i powierzchni 
UMIEJĘTNOSCI 
- prowadzi zeszyt niesystematycznie 
- dobiera przykładowo elementy kompozycji 
- prace wykonuje niestarannie 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 

 
 

KLASA 5 
Ocena roczna z plastyki 

OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń 

celująca Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
- wykazuje dojrzałość plastyczną w swoich pracach 
- bierze czynny udział w życiu szkoły 
- posiada bogatą wiedzę z zakresu historii sztuki wykraczającą poza poziom klasy V 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- umie zdefiniować kompozycję otwartą i zamkniętą, statyczną i dynamiczną 
- zna i potrafi omówić różne rodzaje perspektyw 
- potrafi omówić poszczególne dziedziny sztuki odrodzenia 
- definiuje wybrane elementy dzieła plastycznego 
- określa: temperaturę barw, jasność, nasycenie,  
- rozróżnia walor barw, linii, plam i płaszczyzn 
UMIEJĘTNOŚCI 
- wykonuje prace plastyczne estetycznie, wzorowo organizuje swój warsztat pracy 
- stosuje różnorodne techniki w swoich pracach plastycznych 
- rozumie pojęcie proporcji i równowagi, uwzględnia je w działaniu 
- prowadzi wzorowo zeszyt 
- aktywnie bierze udział w lekcjach 

dobra WIADOMOŚCI 
- poprawnie dokonuje analizy dzieła plastycznego 
- prawidłowo definiuje pojęcia plastyczne 
- rozróżnia rodzaje kompozycji  
- potrafi wymienić najważniejsze dzieła epoki odrodzenia- dokonuje pobieżnej 
charakterystyki 
UMIEJĘTNOŚCI 
-wykonuje kompozycje plastyczną w określonej gamie barwnej 
- ilustruje na płaszczyźnie i w bryle wydarzenia realne lub fantastyczne 
uwzględniając nastrój 
- stosuje w swoich pracach plastycznych wiadomości dotyczące: kontrastów, linii, 
planu, światłą, kształtów i brył 
- prowadzi zeszyt starannie i systematycznie 

dostateczna WIADOMOŚCI 
 - potrafi wymienić rodzaje faktur  
- zna pojęcia dotyczące barw ich nasycenie, jasność, ale ma problemy z ich 
zastosowaniem w pracach plastycznych 
UMIEJĘTNOŚCI 
- realizuje zadania plastyczne według szablonów 
- dostrzega różnice między fakturami 
- prowadzi zeszyt 



dopuszczająca WIADOMOŚCI 
- dostrzega różnice walorowe barw ale baz używania nazw i pojęć 
- uczeń ma problemy z uszeregowaniem barw chromatycznych i achromatycznych 
UMIEJĘTNOŚCI 
- słabo realizuje zadania plastyczne najczęściej z pomocą nauczyciela 
- stara się zaobserwować różnice walorowe w naturze 
- prowadzi zeszyt niesystematycznie 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 

 
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA VI 
Ocena roczna z plastyki 

OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń 

celująca Na ocenę celującą uczeń realizuje wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 
- wykazuje dojrzałość plastyczną w swoich pracach 
- bierze czynny udział w życiu szkoły 
- posiada bogatą wiedzę z zakresu historii sztuki wykraczającą poza poziom klasy VI 

bardzo dobra WIADOMOŚCI 
- rozróżnia walor światła, faktury, przestrzeni, perspektywy 
- zna zasady kompozycji przestrzennej rzeźba i płaskorzeźba 
- zna i umie omówić style w architekturze 
- analizuje dzieło plastyczne z omówieniem pojęć  
UMIEJĘTNOŚCI 
-wzorowo organizuje swój warsztat pracy 
- prowadzi wzorowo zeszyt 
- wykonuje prace plastyczne estetycznie 
- aktywnie bierze udział w lekcjach 

dobra WIADOMOŚCI 
- poprawnie dokonuje analizy dzieła plastycznego 
- prawidłowo definiuje pojęcia plastyczne 
- charakteryzuje podstawowe zasady perspektywy 
- zna techniki rzeźbiarskie i kompozycje przestrzenną 
UMIEJĘTNOŚCI 
- prowadzi zeszyt starannie i systematycznie 
- w działalności plastycznej stosuje: wiadomości dotyczące planowania przestrzeni , 
różnorodność faktur, i zasady perspektyw 

dostateczna WIADOMOŚCI 
dostrzega rodzaje perspektyw bez ich definiowania 
- wskazuje zasady światłocienia 
- umie pokazać układ statyczny i dynamiczny na przykładach 
- zna techniki architektoniczne 
UMIEJĘTNOŚCI 
- stosuje zasady kompozycji przestrzennej 
- prowadzi zeszyt  
- realizuje zadania plastyczne według szablonów 

dopuszczająca WIADOMOŚCI 
- zna techniki rzeźbiarskie 
- zna style w architekturze 
UMIEJĘTNOŚCI 
- prowadzi zeszyt niesystematycznie 
- ćwiczenia plastyczne wykonuje z pomocą nauczyciela 
- próbuje stosować zasady kompozycji 



niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 

 
KLASA VII 

Ocena roczna 

OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE - uczeń 

celująca - w pełni przyswoił wiadomości objęte programem, uzupełnione informacjami z 
innych źródeł 
- wykazuje szczególne zainteresowanie sztuką plastyczna 
- dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi uczniami 
- wykazuje wybitne zdolności twórcze podczas realizowania ćwiczeń praktycznych, 
posiada własny charakterystyczny styl 
- bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych 
- rozszerza swoje zainteresowania plastyczne na dodatkowych zajęciach 
pozalekcyjnych 
- prezentuje swoją twórczość pozalekcyjną na forum szkoły 
- wzorowo organizuje swój warsztat pracy 
- jest systematyczny, obowiązkowy , pomysłowy i nowatorski w operowaniu 
technikami plastycznymi i środkami wyrazu plastycznego 

bardzo dobra WIADOMOŚĆI 
- pamięta nazwiska twórców, dzieła i wydarzenia artystyczne, umiejętnie 
posługuje się terminologią w interpretacji dzieł ( klasycyzm, impresjonizm, 
postimpresjonizm, secesja, XX wiek,  
- potrafi przyporządkować właściwe informacje dotyczące cech stylistycznych 
zjawisk, procesów, wydarzeń artystycznych i powiązać je z oglądanym obiektem, 
właściwie określić problematykę 
- wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy, dzieli się zdobytymi informacjami z 
resztą klasy 
UMIEJĘTNOŚCI 
- odznacza się starannością i zaangażowaniem podczas realizowania zadanych 
ćwiczeń praktycznych 
- uczestniczy w działaniach grupowych i podejmuje właściwe rozwiązania 
- śledzi bieżące wydarzenia artystyczne, potrafi formułować i wyrażać własne 
opinie na temat analizowanych dzieł  
- wzorowo prowadzi zeszyt 

dobra WIADOMOŚCI 
- potrafi wymienić i usytuować w czasie omawiane przykłady twórczości 
artystycznej (( klasycyzm, impresjonizm, postimpresjonizm, secesja, XX wiek, 
współczesność)  
- rozumie terminy plastyczne i potrafi używać do opisu dzieł i faktów 
artystycznych( rodzaje kompozycji, perspektywa, barwa, kontrast) 
UMIEJĘTNOŚCI 
- poprawnie i starannie realizuje zadane ćwiczenie plastyczne 
- zbiera i kompletuje materiał wizualny związany z tematem zajęć 
- uczestniczy w działaniach grupowych i dyskusjach za namową nauczyciela 
- jest otwarty na przejawy twórczości w różnych dziedzinach sztuki 
- prowadzi zeszyt systematycznie i starannie 

dostateczna WIADOMOŚCI 
- pamięta najważniejsze fakty dotyczące sztuki danego regionu, epoki i stylu( 
klasycyzm, impresjonizm, postimpresjonizm, secesja, XX wiek),  
- rozumie związki i powiązania między różnymi faktami artystycznymi 
UMIEJETNOŚCI 
- poprawnie posługuje się terminami plastycznymi, rozumie treść poleceń i 
ćwiczeń praktycznych 
- realizuje podane ćwiczenia praktyczne 



- wykazuje zaangażowanie w działaniach plastycznych i lekcji 
- relacjonuje opinie innych na temat dzieł, twórców i wydarzeń artystycznych 
- prowadzi zeszyt  

dopuszczająca WIADOMOŚCI 
-wykazuje bierność podczas dyskusji 
- pamięta tylko pojedyncze fakty dotyczące historii sztuki( klasycyzm, 
impresjonizm, postimpresjonizm, secesja, XX wiek 
UMIEJĘTNOŚCI 
-wykonuje prace plastyczne zgodnie z tematem, ale mało starannie 
- nie uczestniczy w zajęciach zespołowych 
- w minimalnym stopniu wykorzystuje czas pracy i udostępnione materiały 
- pamięta tylko najważniejsze elementy charakteryzujące epokę, zjawisko lub styl 
- prowadzi zeszyt niestarannie 

niedostateczna Ocenę niedostateczna otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 
dopuszczającą i mimo usilnych starań nauczyciela ma negatywny stosunek do 
przedmiotu. 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV-VII) odbywa się w skali cyfrowej od 1-6 

Stopień             Oznaczenie cyfrowe 

Celujący               6 

bardzo dobry       5 

dobry                   4 

dostateczny         3 

dopuszczający      2 

niedostateczny     1 

• W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i  „-” . 

• Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli aktualny stan wiedzy i umiejętności oraz postępy w 
uczeniu się. 

• Ocena okresowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych - powinna przede wszystkim uwzględniać 
rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy. 

ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA: 

• Ocenianie dydaktyczne - na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z programem nauczania. 

• Ocenianie społeczno-wychowawcze - wynikające ze stałej obserwacji dziecka (dotyczy m.in. wkładu pracy 
ucznia, jego zdolności, motywacji uczenia się, stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach). 

• Samoocena ucznia - dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się, 
rozpoznawania słabych i mocnych stron. 

• Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe do wystawienia oceny okresowej i rocznej, a ocena 
społeczno-wychowawcza i samoocena służy wspieraniu ucznia, rozwijaniu jego potencjału i indywidualnych 
potrzeb. 

• Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

a) Odpowiedzi ustne. 

b) Prace pisemne – kartkówki, testy, sprawdziany, krzyżówki, rebusy. 



c) Samodzielna praca na lekcji. 

d) Praca w grupie. 

e) Prace artystyczne, np. plakat, rysunek, wykres. 

f) prezentacje multimedialne 

g) referaty 

W formach pisemnych, bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na oceny 
szkolne w następujący sposób: 

Liczba procentowa zdobytych punktów     Stopień szkolny 

               0-29%                       niedostateczny 

             30-49%                       dopuszczający 

            50-67%                        dostateczny 

            68-85%                         dobry 

            86-97%                        bardzo dobry 

           98-100%                       celujący 

III. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 

Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana w przypadku spełnienia poniższych 
wymogów: 

1. Posiada nie mniej niż 80% obecności podczas lekcji (wyjątek: długotrwała choroba potwierdzona opinią 
lekarską). 

2. Połowa ocen jest równa ocenie proponowanej przez ucznia lub wyższa. 

3. Przystąpił do wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych pisanych podczas lekcji. 

4. Skorzystał ze wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy oraz pomocy. 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punktach 1-4 ocena może być 
podwyższona o jeden stopień. 

6. Niezależnie od trybu uzyskiwania wyższej oceny, jeśli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił kryteria, może 
postawić ocenę wyższą niż przewidywana na podstawie obserwacji pracy ucznia i jego indywidualnych 
możliwości. 

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa statut szkoły. 

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W NAUCE 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć uczniów. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace 
pisemne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją uzasadnić. 

4. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na bieżąco poprzez e- 
dziennik, podczas tzw. wywiadówek śródokresowych, na spotkaniach indywidualnych /po wcześniejszym 
umówienie się z nauczycielem/. 

5. Przewidywane oceny roczne (okresowe) nauczyciel podaje do wiadomości ucznia i rodzica zgodnie  
z zapisami statutu szkoły. 

 


